
integral 4PURE/MIX  
Pentru o bucătărie igienizată –
sustenabil și sigur

Innovative Hygiene.



Food Safety
Acest sistem de dozare favorizează siguranța alimentelor: 
agentul de curățare și dezinfectantul sunt listate și cer-
tifi cate, astfel încât să se poată lucra în conformitate cu 
HACCP. Este vorba despre standardele dvs. de igienă. 

Sustenabil
Detergentul este obținut la fața locului; dispozitivul de do-
zare îl produce direct acolo. Astfel se reduce semnifi cativ 
volumul de depozitare și transport, cu până la 80 la sută. 
În consecință, scad și emisiile de CO₂, precum și cantita-
tea de deșeuri din plastic.

Digital = efi cient
Putem îmbunătății ceea ce putem măsura, de aceea inte-
gral 4PURE/MIX poate trimite date digitale: Igiena bucătări-
ei poate fi  planifi cată, documentată – iar munca devine mai 
efi cientă ca niciodată.

Soluție pură sau amestec 
Aveți de unde alege.

Sigur de utilizat
Acest cartuș protejează: Este exclus orice contact cu con-
centratul din interior; circuitul sistemului se deschide abia 
după ce cartușul este fi xat bine în dispenser. În plus, tehno-
logia RFID identifi că ce detergent este necesar.

Flexibil
Soluție de curățare gata preparată? Soluție pură? La sticle sau
la găleți? Aveți de unde alege.

Transparent
Nu pierdeți nicio clipă din vedere starea de funcționare, pu-
teți evalua valorile de consum, ciclurile de reumplere și inter-
valele de service în permanență. Pentru aceasta, aparatul de 
dozare furnizează date în timp real.

Sigur din punct de vedere al costurilor
integral 4PURE/MIX dozează fără vreo fl uctuație, iar dozele 
sunt întotdeauna exacte. Cumpărați un cartuș și știți cât de-
tergent primiți pentru banii dumneavoastră.
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ecosol GREASE 4PURE/MIX 
2 × 1,3  l Cod art. 421010204400

· Dizolvă petele de grăsime fără efort
· Potrivit pentru curățarea de întreținere zilnică a tuturor 

suprafețelor din bucătărie (de ex., pentru hote de aragaz, 
blaturi de lucru, faianță și mobilier)

· Se poate utiliza în modul pur sau în modul amestec
· Aromă proaspătă de lămâie

ecosol GRILL 4PURE/MIX 
2 × 1,3  l Cod art. 421010244400

· Pentru un grătar strălucitor
· Ideal pentru curățarea zilnică a grătarului, cuptorului

și a altor echipamente
· Dizolvă chiar și murdăria arsă
· Produce multă spumă, are aderență bună chiar

și pe suprafețele verticale
· Se poate utiliza în modul pur sau în modul amestec
· Fără parfum

ecosol DISHES 4PURE/MIX 
2 × 1,3  l Cod art. 421010214400

· Detergent de vase cu extracte de îngrijire a pielii
· Elimină rapid și eficient resturile de mâncare întărite
· Îndepărtează fără efort grăsimea și murdăria de natură proteică
· Se poate utiliza în modul pur sau în modul amestec
· Parfum de mere verzi

ecosol DES 4MIX 
2 × 1,3  l Cod art. 421010224400

· Dezinfectantul fără compuși de amoniu cuaternar
· Adecvat în special pentru industria alimentară
· Dezinfectează și curăță într-o singură etapă de lucru
· Are efect bactericid și fungicid conform EN 1276,

EN 1650 și EN 13697
· Se poate utiliza numai în modul amestec
· Fără parfum

ecosol GRIP FLOOR 4MIX 
2 × 1,3  l Cod art. 421010234400

· Arma enzimatică minune pentru podea
· Enzimele speciale curăță podeaua – nu necesită

ștergere ulterioară, economisindu-se apă și timp
· Utilizarea regulată sporește siguranța în timpul mersului
· Previne mirosurile neplăcute de pe podea și de la scurgere
· Se poate utiliza numai în modul amestec
· Parfum proaspăt de lămâie

Cinci produse puternic concentrate
Pentru curățarea și dezinfectarea bucătăriei.



pentru fi ecare 
cartuș multiFILL

25 kg
mai puțin 
CO₂

Curățenie în bucătărie în
manieră digitală
Datele dvs. – valoare sporită.

Aplicația Hagleitner360
Control asupra
curățeniei în bucătărie

Portalul web HsM
Toate datele – disponibile 
întotdeauna și peste tot

Smartphone/gateway

Efectuarea setărilor dispozitivelor 
prin intermediul aplicației

Datele
dispozitivului
în timp real

· Crearea statisticilor de consum 
· Înregistrarea rapidă a nivelului de încărcare și 

a stării pompei

Aplicația Hagleitner360 Portalul web HsM

Sustenabilitatea începe acolo, unde se începe să se
economisească resurse. De mai mult de 15 ani, Hagleitner 
urmează o fi lozofi e: să fabrice produse concentrate de cea mai 
înaltă calitate, să reducă la minimum transportul de apă și prin 
aceasta să protejeze mediul înconjurător.

Să luăm ca exemplu produsul ecosol GREASE, un agent de 
degresare: dintr-un cartuș multiFILL care conține 1,3 litri de 
concentrat puternic produceți până la 433 litri de soluție gata 
de aplicare.

Dacă se transformă din nou cantitatea în canistre de
10 kilograme, vorbim de 43 de canistre din material plastic – 
respectiv de 866 de sticle din material plastic (de 500 de ml), 
care ar trebui să fi e fabricate, umplute, transportate, depozitate 
și eliminate ca deșeu. 

 47,5 kg mai
puțin material 
 plastic, 
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Cel mai înalt nivel al tehnologiei
Productiv, compact, intuitiv.

230 V AC
max. 1 m

¾ țoli
max. 5 bar
min. 5 °C
max. 40 °C
max. 3 m

Aretare cartuș
Buton meniu
În sticle, în recipiente mari sau soluție pură (pentru cantități mici)
Concentrație
Porție
Nivel de încărcare al cartușului multiFILL
Selectați porția/navigare în meniu
Buton Go – pentru a umple, la alegere, fi e cu soluție pură,
fi e cu amestec
Conexiune rețea și Bluetooth

C
od

 a
rt

. 2
07

01
52

70
00

integral 4PURE/MIX
Cod art. 422093887000

START integral 2GO/4PM
Cod art. 441010080000

powerPACK ex
Cod art. 411120240000

powerPACK in
Cod art. 411120310000

powerPACK extension
Cod art. 411120650000

powerPACK BOX
Cod art. 411120470000

HsM gatewayLAN
Cod art. 413140040000

HsM gatewaySIM 
Cod art. 413140050000

Informații referitoare la comandă și accesorii refillBOTTLE
Cod art. 445070290000

LABEL ecosol GREASE
Cod art. 441040110000 

LABEL ecosol GRILL
Cod art. 441040130000

LABEL ecosol DES
Cod art. 441040120000

LABEL ecosol DISHES
Cod art. 441040140000

HAGLEITNER HYGIENE ROMÂNIA SRL

077135 Mogoşoaia, jud. Ilfov, Şos. Bucureşti Târgovişte nr. 12A
Tel: +40 21 3032160
Fax: +40 21 3032161
E-Mail: bucuresti@hagleitner.ro
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